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B VNOS PODATKOV O VISOKOŠOLSKIH 

KNJIŽNICAH 

Splošna priporočila za vnos podatkov o nekaterih visokošolskih knjižnicah, ki 

so opisana v tem dodatku, so namenjena le uporabnikom sistema COBISS.SI.  

V skladu z zahtevo Davčne uprave RS – Davčnega urada v Mariboru, ki temelji 

na davčni in sodni registraciji Univerze v Mariboru in njenih članic ter se 

nanaša na naslavljanje računov, je treba na dokumentih, ki jih pošiljajo 

knjižnice članic Univerze v Mariboru svojim partnerjem, in na dokumentih, ki 

jih druge knjižnice pošiljajo njim, upoštevati posebna pravila naslavljanja in 

izpisovanja podatkov o naslovu prejemnika in pošiljatelja.  

V nadaljevanju sledijo priporočila za vnos podatkov o knjižnicah članic 

Univerze v Mariboru, na katere se sprememba nanaša. 

Navedena so tudi priporočila za vnos podatkov o knjižnicah članic Univerze v 

Ljubljani. 
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B.1 VNOS PODATKOV O DOMAČI KNJIŽNICI 

B.1.1 Knjižnice članic Univerze v Mariboru  

B.1.1.1 Knjižnica Ekonomsko-poslovne fakultete 

Knjižnica opravlja storitve za Ekonomsko-poslovno fakulteto Univerze v 

Mariboru. 

Pri podatkih o domači knjižnici vpišemo pri "Oznaka" akronim knjižnice v 

sistemu COBISS.SI, pri "Ime" naziv univerze in pri "Dodatno ime" naziv 

knjižnice. Vnesemo podatke o sedežu knjižnice, številko telefona in faksa ter  

e-naslov. Vpišemo tudi številčno oznako – siglo knjižnice in podatke o 

kontaktih. Identifikacijske številke za DDV ali davčne številke ne vpišemo.  

Domača knjižnica (Dk) naj ima nadrejenega partnerja – fakulteto. Pri "Ime" 

vpišemo naziv univerze in pri "Dodatno ime" naziv fakultete. Fakulteto 

vpišemo brez identifikacijske številke za DDV ali davčne številke ter ji 

določimo nadrejenega partnerja – univerzo. Vlog in podatkov o kontaktih pri 

fakulteti ni treba določati in vpisovati.  

Univerza, ki je nadrejena fakulteti, ima vpisano identifikacijsko številko za 

DDV ali davčno številko. Vlog in podatkov o kontaktih pri univerzi prav tako 

ni treba določati in vpisovati. 

 

Tabela B.1-1: Vnos podatkov o domači knjižnici – knjižnici Ekonomsko-poslovne fakultete 

Podatki o domači knjižnici 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: EPF  

Ime: Univerza v Mariboru naziv univerze 

Dodatno ime: Knjižnica Ekonomsko-poslovne fakultete naziv knjižnice 

Ulica in št.:  Razlagova ulica 20  

Poštna št.:  2000  

Kraj: Maribor  

Sigla: 50311  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UMEPF Ekonomsko-poslovna fakulteta 

Kontakti:  npr. Medknjižnična izposoja Dk ima lahko tudi kontaktno 

osebo ali kontaktni oddelek za 

nabavo mon. in ser. publ. 
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Podatki o partnerju – fakulteti, ki je nadrejena domači knjižnici 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: npr. UMEPF  

Ime: Univerza v Mariboru naziv univerze 

Dodatno ime: Ekonomsko-poslovna fakulteta naziv fakultete 

Ulica in št.: Razlagova ulica 14  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 

Vloge:   

Kontakti:   

Podatki o partnerju – univerzi, ki je nadrejena partnerju – fakulteti 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: npr. UM  

Ime: Univerza v Mariboru  

Dodatno ime:   

Ulica in št.: Slomškov trg 015  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Da  

Ident. št. za DDV/Davčna št.: SI71674705  

Nadrejeni partner:   

Vloge:   

Kontakti:   
 

 

 

Opozorilo: 

Opisana priporočila veljajo za vse knjižnice, ki opravljajo storitve za 

posamezno ustanovo – članico Univerze v Mariboru. 

B.1.1.2 Knjižnica Tehniških fakultet 

Knjižnica tehniških fakultet opravlja storitve za štiri Tehniške fakultete 

Univerze v Mariboru: Fakulteto za strojništvo, Fakulteto za gradbeništvo, 

Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Fakulteto za 

kemijo in kemijsko tehnologijo. 

Pri podatkih o domači knjižnici vpišemo pri "Oznaka" akronim knjižnice v 

sistemu COBISS.SI, pri "Ime" naziv univerze in pri "Dodatno ime" naziv 

knjižnice. Vnesemo podatke o sedežu knjižnice, številko telefona in faksa ter  

e-naslov. Vpišemo tudi številčno oznako – siglo knjižnice in podatke o 

kontaktih. Identifikacijske številke za DDV ali davčne številke ne vpišemo.  

Domača knjižnica naj ima nadrejenega partnerja – univerzo, ki ima vpisano 

identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko. Vlog in podatkov o 

kontaktih pri univerzi ni treba določati in vpisovati. 

Knjižnica naj ima vpisane tudi partnerje – fakultete, za katere opravlja svoje 
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storitve. Pri podatkih o posamezni fakulteti vpišemo pri "Ime" naziv univerze 

in pri "Dodatno ime" naziv fakultete, identifikacijske številke za DDV ali 

davčne številke pa ne vpišemo. Fakultete naj imajo nadrejenega partnerja – 

univerzo, vlog in podatkov o kontaktih pa ni treba določati in vpisovati. 

 

Tabela B.1-2: Vnos podatkov o domači knjižnici – Knjižnici tehniških fakultet 

Podatki o domači knjižnici 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: KTFMB  

Ime: Univerza v Mariboru naziv univerze 

Dodatno ime: Knjižnica tehniških fakultet naziv knjižnice 

Ulica in št.:  Smetanova ulica 17  

Poštna št.:  2000  

Kraj: Maribor  

Sigla: 50312  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 

Kontakti:  npr. Medknjižnična izposoja Dk ima lahko tudi kontaktno 

osebo ali kontaktni oddelek za 

nabavo mon. in ser. publ. 

Podatki o partnerju – univerzi, ki je nadrejena domači knjižnici 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: npr. UM  

Ime: Univerza v Mariboru  

Dodatno ime:   

Ulica in št.: Slomškov trg 015  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Da  

Ident. št. za DDV/Davčna št.: SI71674705  

Nadrejeni partner:   

Vloge:   

Kontakti:   

Podatki o partnerju – fakulteti, za katero domača knjižnica opravlja storitve 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka:  FS  

Ime: Univerza v Mariboru naziv univerze 

Dodatno ime: Fakulteta za strojništvo naziv fakultete 

Ulica in št.: Smetanova ulica 17  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 

Vloge:   

Kontakti:    
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Podatki o partnerju – fakulteti, za katero domača knjižnica opravlja storitve 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: FG  

Ime: Univerza v Mariboru naziv univerze 

Dodatno ime: Fakulteta za gradbeništvo naziv fakultete 

Ulica in št.: Smetanova ulica 17  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 

Vloge:   

Kontakti:    

Podatki o partnerju – fakulteti, za katero domača knjižnica opravlja storitve 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: FERI  

Ime: Univerza v Mariboru naziv univerze 

Dodatno ime: Fakulteta za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko 

naziv fakultete 

Ulica in št.: Smetanova ulica 17  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 

Vloge:   

Kontakti:    

Podatki o partnerju – fakulteti, za katero domača knjižnica opravlja storitve 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: FKKT  

Ime: Univerza v Mariboru naziv univerze 

Dodatno ime: Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo 

naziv fakultete 

Ulica in št.: Smetanova ulica 17  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 

Vloge:   

Kontakti:   
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Opozorilo: 

Ko domača knjižnica opravlja storitve za izbrano fakulteto, mora pri pripravi 

naročil za svoje dobavitelje zmeraj vpisati opombo z oznako fakultete – 

naročnice v predpisani strukturi (_za <Oznaka_partnerja>); tako Knjižnica 

tehniških fakultet na naročilo vpiše opombo: _za FS, _za FERI itd., če želi, da 

se na dokumentih v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja izpiše naslov 

fakultete v naslovu prejemnika računa. 

Ko domača knjižnica opravlja storitve za izbrano fakulteto, mora pri naročilih 

zmeraj določiti sklad, pri katerem je ta fakulteta vpisana kot financer, če želi, 

da se na dokumentih v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske 

publikacije izpiše naslov te fakultete v naslovu prejemnika računa. 

 

Opozorilo: 

Opisana priporočila veljajo za vse knjižnice, ki opravljajo storitve za več 

ustanov – članic Univerze v Mariboru. 

B.1.1.3 Miklošičeva knjižnica – FPNM 

Miklošičeva knjižnica – FPNM je enota Filozofske fakultete Univerze v 

Mariboru in opravlja storitve za tri fakultete: Filozofsko fakulteto, Pedagoško 

fakulteto ter Fakulteto za naravoslovje in matematiko.  

Pri podatkih o domači knjižnici vpišemo pri "Oznaka" akronim knjižnice v 

sistemu COBISS.SI, pri "Ime" naziv univerze in fakultete, pod katero sodi 

knjižnica, pri "Dodatno ime" pa naziv knjižnice. Vnesemo podatke o sedežu 

knjižnice, številko telefona in faksa ter e-naslov. Vpišemo tudi številčno 

oznako – siglo knjižnice in podatke o kontaktih. Identifikacijske številke za 

DDV ali davčne številke ne vpišemo.  

Domača knjižnica naj ima nadrejenega partnerja – univerzo, ki ima vpisano 

identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko. Vlog in podatkov o 

kontaktih pri univerzi ni treba določati in vpisovati. 

Knjižnica naj ima vpisane tudi partnerje – fakultete, za katere opravlja svoje 

storitve. Pri podatkih o posamezni fakulteti vpišemo pri "Ime" naziv univerze, 

pri "Dodatno ime" naziv fakultete, identifikacijske številke za DDV ali davčne 

številke pa ne vpišemo. Fakultete naj imajo nadrejenega partnerja – univerzo, 

vlog in podatkov o kontaktih pa ni treba določati in vpisovati.  

 

Tabela B.1-3: Vnos podatkov o domači knjižnici – Miklošičevi knjižnici FPNM 

Podatki o domači knjižnici 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: PEFMB  

Ime: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta naziv univerze, naziv fakultete 

Dodatno ime: Miklošičeva knjižnica – FPNM naziv knjižnice 

Ulica in št.:  Koroška cesta 160  

Poštna št.:  2000  

Kraj: Maribor  
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Sigla: 50317  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 

Kontakti:  npr. Medknjižnična izposoja Dk ima lahko tudi kontaktno 

osebo ali kontaktni oddelek za 

nabavo mon. in ser. publ. 

Podatki o partnerju – univerzi, ki je nadrejena domači knjižnici 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: npr. UM  

Ime: Univerza v Mariboru  

Dodatno ime:   

Ulica in št.: Slomškov trg 015  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Da  

Ident. št. za DDV/Davčna št.: SI71674705  

Nadrejeni partner:   

Vloge:   

Kontakti:   

Podatki o partnerju – fakulteti, za katero domača knjižnica opravlja storitve 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: UMPEF  

Ime: Univerza v Mariboru naziv univerze 

Dodatno ime: Pedagoška fakulteta naziv fakultete 

Ulica in št.: Koroška cesta 160  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 

Vloge:   

Kontakti:   

Podatki o partnerju – fakulteti, za katero domača knjižnica opravlja storitve 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: UMFF  

Ime: Univerza v Mariboru naziv univerze 

Dodatno ime: Filozofska fakulteta naziv fakultete 

Ulica in št.: Koroška cesta 160  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 

Vloge:   

Kontakti:   

Podatki o partnerju – fakulteti, za katero domača knjižnica opravlja storitve 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: UMFNM  

Ime: Univerza v Mariboru naziv univerze 
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Dodatno ime: Fakulteta za naravoslovje in matematiko naziv fakultete 

Ulica in št.: Koroška cesta 160  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 

Vloge:   

Kontakti:   
 

 

 

Opozorilo: 

Ko domača knjižnica opravlja storitve za izbrano fakulteto, mora pri pripravi 

naročil za svoje dobavitelje zmeraj vpisati opombo z oznako fakultete – 

naročnice v predpisani strukturi (_za <Oznaka_partnerja>); tako Miklošičeva 

knjižnica – FPNM na naročilo vpiše opombo: _za UMPEF, _za UMFNM ali 

_za UMFF, če želi, da se na dokumentih v segmentu COBISS3/Medknjižnična 

izposoja izpiše naslov fakultete v naslovu prejemnika računa. 

Ko domača knjižnica opravlja storitve za izbrano fakulteto, mora pri naročilih 

zmeraj določiti sklad, pri katerem je ta fakulteta vpisana kot financer, če želi, 

da se na dokumentih v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske 

publikacije izpiše naslov te fakultete v naslovu prejemnika računa. 

 

 

Opozorilo: 

Opisana priporočila veljajo za vse knjižnice, ki so enote posamezne ustanove in 

opravljajo storitve za več ustanov – članic Univerze v Mariboru. 

B.1.2 Nekatere knjižnice članic Univerze v 

Ljubljani  

B.1.2.1 Osrednja humanistična knjižnica Filozofske 

fakultete 

Osrednja humanistična knjižnica opravlja storitve za Filozofsko fakulteto 

Univerze v Ljubljani. 

Pri podatkih o domači knjižnici vpišemo pri "Oznaka" akronim knjižnice v 

sistemu COBISS.SI, pri "Ime" naziv univerze in naziv fakultete, pri "Dodatno 

ime" pa naziv knjižnice. Vnesemo podatke o sedežu knjižnice, številko telefona 

in faksa ter e-naslov. Vpišemo tudi številčno oznako – siglo knjižnice in 

podatke o kontaktih. Identifikacijske številke za DDV ali davčne številke ne 

vpišemo.  

Domača knjižnica naj ima nadrejenega partnerja – fakulteto. Pri "Ime" vpišemo 

naziv univerze in pri "Dodatno ime" naziv fakultete, vpišemo pa tudi 
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identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko. Vlog in podatkov o 

kontaktih ni treba določati in vpisovati.  

 

Tabela B.1-4: Vnos podatkov o domači knjižnici – Osrednji humanistični knjižnici 

Podatki o domači knjižnici 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: FFLJ  

Ime: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta naziv univerze, naziv fakultete 

Dodatno ime: Osrednja humanistična knjižnica naziv knjižnice 

Ulica in št.: Aškerčeva 2  

Poštna št.: 1000  

Kraj: Ljubljana  

Sigla: 50009  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. ULFF Filozofska fakulteta 

Kontakti: npr. Medknjižnična izposoja Dk ima lahko tudi kontaktno 

osebo ali kontaktni oddelek za 

nabavo mon. in ser. publ. 

Podatki o partnerju – fakulteti, ki je nadrejena domači knjižnici 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: npr. ULFF  

Ime: Univerza v Ljubljani naziv univerze 

Dodatno ime: Filozofska fakulteta naziv fakultete 

Ulica in št.: Aškerčeva 2  

Poštna št.: 1000  

Kraj: Ljubljana  

Identif. za namene DDV: Da  

Ident. št. za DDV/Davčna št.: SI55382657  

Nadrejeni partner:   

Vloge:   

Kontakti:   
 

 

 

Opozorilo: 

Opisana priporočila veljajo za vse knjižnice, ki opravljajo storitve za 

posamezno ustanovo – članico Univerze v Ljubljani. 

B.1.2.2 Knjižnica Fakultete za elektrotehniko in 

Fakultete za računalništvo in informatiko  

Knjižnica FE in FRI Univerze v Ljubljani opravlja storitve za dve fakulteti: 

Fakulteto za elektrotehniko ter Fakulteto za računalništvo in informatiko.  

Pri podatkih o domači knjižnici vpišemo pri "Oznaka" akronim knjižnice v 

sistemu COBISS.SI, pri "Ime" naziv univerze (lahko tudi naziva obeh fakultet), 

pri "Dodatno ime" pa naziv knjižnice. Vnesemo podatke o sedežu knjižnice, 

številko telefona in faksa ter e-naslov. Vpišemo tudi številčno oznako – siglo 
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knjižnice in podatke o kontaktih. Identifikacijske številke za DDV ali davčne 

številke ne vpišemo.  

Domača knjižnica naj ima nadrejenega partnerja – eno od fakultet.  Partner – 

fakulteta, ki je nadrejena domači knjižnici, naj ima nadrejenega partnerja – 

drugo fakulteto, za katero domača knjižnica prav tako opravlja svoje storitve.  

Pri podatkih o posamezni fakulteti vpišemo pri "Ime" naziv univerze, pri 

"Dodatno ime" naziv fakultete, vpišemo pa tudi identifikacijsko številko za 

DDV ali davčno številko. Vlog in podatkov o kontaktih ni treba določati in 

vpisovati.  

 

Tabela B.1-5: Vnos podatkov o domači knjižnici – Knjižnici FE in FRI 

Podatki o domači knjižnici 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: FERLJ  

Ime: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 

elektrotehniko, Fakulteta za 

računalništvo in informatiko 

naziv univerze (naziva obeh 

fakultet) 

Dodatno ime: npr. Knjižnica FE in FRI 

npr. Knjižnica 

naziv knjižnice 

Ulica in št.: Tržaška cesta 25  

Poštna št.: 1000  

Kraj: Ljubljana  

Sigla: 50070  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. FE Fakulteta za elektrotehniko; 

nadrejeni partner je lahko tudi 

FRI 

Kontakti: npr. Medknjižnična izposoja Dk ima lahko tudi kontaktno 

osebo ali kontaktni oddelek za 

nabavo mon. in ser. publ. 

Podatki o partnerju – fakulteti, ki je nadrejen domači knjižnici 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: FE  

Ime: Univerza v Ljubljani naziv univerze 

Dodatno ime: Fakulteta za elektrotehniko naziv fakultete 

Ulica in št.: Tržaška cesta 25  

Poštna št.: 1000  

Kraj: Ljubljana  

Identif. za namene DDV: Da  

Ident. št. za DDV/Davčna št.: SI11015489  

Nadrejeni partner: FRI Fakulteta za računalništvo in 

informatiko 

Vloge:   

Kontakti:   

Podatki o partnerju – fakulteti, za katero domača knjižnica prav tako opravlja svoje storitve   

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: FRI  

Ime: Univerza v Ljubljani naziv univerze 
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Dodatno ime: Fakulteta za računalništvo in informatiko naziv fakultete 

Ulica in št.: Tržaška cesta 25  

Poštna št.: 1000  

Kraj: Ljubljana  

Identif. za namene DDV: Da  

Ident. št. za DDV/Davčna št.: SI67909027  

Nadrejeni partner:  se ne določi; lahko se določi 

(FE), vendar le, če je namesto 

FE domači knjižnici nadrejena 

FRI 

Vloge:   

Kontakti:   
 

 

 

Opozorilo: 

Ko domača knjižnica opravlja storitve za fakulteto, ki ni neposredno nadrejena 

domači knjižnici, mora pri pripravi naročil za svoje dobavitelje zmeraj vpisati 

opombo z oznako te fakultete – naročnice v predpisani strukturi (_za 

<Oznaka_partnerja>); tako Knjižnica FE in FRI na naročilo vpiše opombo: 

_za FRI, če želi, da se na dokumentih v segmentu COBISS3/Medknjižnična 

izposoja izpiše naslov te fakultete v naslovu prejemnika računa. Pri pripravi 

COBISS3/MI-naročila mora domača knjižnica obvezno vpisati opombo z 

oznako fakultete – prejemnice računa; _za FE ali _za FRI, ne glede na to, ali je 

fakulteta nadrejena domači knjižnici ali ne. 

Ko domača knjižnica opravlja storitve za katero koli fakulteto, mora pri 

naročilih zmeraj določiti sklad, pri katerem je ta fakulteta vpisana kot financer, 

če želi, da se na dokumentih v segmentih COBISS3/Nabava in 

COBISS3/Serijske publikacije izpiše naslov te fakultete v naslovu prejemnika 

računa. 

 

 

Opozorilo: 

Opisana priporočila veljajo za vse knjižnice, ki opravljajo storitve za več 

ustanov – članic Univerze v Ljubljani. 
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B.2 VNOS PODATKOV O PARTNERJIH 

B.2.1 Knjižnice članic Univerze v Mariboru  

B.2.1.1 Knjižnica Ekonomsko-poslovne fakultete 

Če sodelujemo v postopkih medknjižnične izposoje in nabave gradiva 

(monografskih in serijskih publikacij) s knjižnico, ki opravlja storitve za eno od 

članic Univerze v Mariboru, npr. s  knjižnico Ekonomsko-poslovne fakultete, 

vpišemo to ustanovo med svoje partnerje. Pri "Oznaka" vpišemo akronim 

knjižnice v sistemu COBISS.SI, pri "Ime" naziv univerze in pri "Dodatno ime" 

naziv fakultete. Vnesemo podatke o sedežu ustanove, številko telefona in faksa 

ter e-naslov. Pri podatkih o partnerju vpišemo tudi številčno oznako – siglo 

knjižnice. Identifikacijske številke za DDV ali davčne številke ne vpišemo. 

Partnerju določimo še različne vloge, pri podatkih o kontaktih pa vpišemo 

podatke o knjižnici, ki jih je treba upoštevati na obrazcih pri nabavi gradiva in 

medknjižnični izposoji. 

Vpisan partner naj ima nadrejenega partnerja – univerzo, ki ima vpisano 

identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko. Vlog in podatkov o 

kontaktih pri univerzi ni treba določati in vpisovati. 

 

Tabela B.2-1: Vnos podatkov o partnerju – knjižnici Ekonomsko-poslovne fakultete 

Podatki o partnerju – knjižnici 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: npr. EPF  

Ime: Univerza v Mariboru naziv univerze 

Dodatno ime: Ekonomsko-poslovna fakulteta naziv fakultete 

Ulica in št.: Razlagova ulica 14  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Sigla: 50317  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 

Vloge: npr. Naročnik (MI) partner ima lahko tudi druge 

vloge 

Kontakti: npr. Knjižnica 

npr. Knjižnica, medknjižnična izposoja 

npr. Knjižnica, nabava 

partner ima lahko tudi druge 

kontaktne osebe in kontaktne 

oddelke 
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Podatki o partnerju – univerzi, ki je nadrejena partnerju – knjižnici 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: npr. UM  

Ime: Univerza v Mariboru  

Dodatno ime:   

Ulica in št.: Slomškov trg 015  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Da  

Ident. št. za DDV/Davčna št.: SI71674705  

Nadrejeni partner:   

Vloge:   

Kontakti:   
 

 

 

Opozorilo: 

Opisana priporočila veljajo za vse knjižnice, ki opravljajo storitve za 

posamezno ustanovo – članico Univerze v Mariboru. 

B.2.1.2 Knjižnica Tehniških fakultet 

Knjižnica tehniških fakultet opravlja storitve za štiri tehniške fakultete 

Univerze v Mariboru: Fakulteto za strojništvo, Fakulteto za gradbeništvo, 

Fakulteto za elektotehniko, računalništvo in informatiko ter Fakulteto za 

kemijo in kemijsko tehnologijo. 

Če sodelujemo s Knjižnico tehniških fakultet, ki je naš dobavitelj za 

medknjižnično izposojo ali partner pri nabavi gradiva, vpišemo med svoje 

partnerje knjižnico. Pri "Oznaka" vpišemo akronim knjižnice v sistemu 

COBISS.SI, pri "Ime" naziv univerze in pri "Dodatno ime" naziv knjižnice. 

Vnesemo podatke o sedežu knjižnice, številko telefona in faksa ter e-naslov. 

Pri podatkih o partnerju vpišemo tudi številčno oznako – siglo knjižnice. 

Identifikacijske številke za DDV ali davčne številke ne vpišemo. Partnerju 

določimo vlogo dobavitelja v medknjižnični izposoji. Partner lahko ima tudi 

druge vloge, razen vloge naročnika v medknjižnični izposoji. Vpišemo še 

podatke o kontaktih, ki jih je treba upoštevati na obrazcih pri nabavi gradiva in 

medknjižnični izposoji. 

Vpisan partner – knjižnica naj ima nadrejenega partnerja – univerzo, ki ima 

vpisano identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko. Vlog in podatkov 

o kontaktih pri univerzi ni treba določati in vpisovati. 

 

Tabela B.2-2: Vnos podatkov o partnerju – Knjižnici tehniških fakultet, če se pojavlja kot 

dobavitelj v medknjižnični izposoji ali kot partner pri nabavi gradiva 

Podatki o partnerju – knjižnici 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: KTFMB  

Ime: Univerza v Mariboru naziv univerze 

Dodatno ime: Knjižnica tehniških fakultet naziv knjižnice 
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Ulica in št.: Smetanova ulica 17  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Sigla: 50312  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 

Vloge: Dobavitelj (MI) partner se lahko pojavi tudi v 

drugih vlogah, razen v vlogi 

naročnika v MI 

Kontakti:  npr. Medknjižnična izposoja partner ima lahko tudi druge 

kontaktne osebe ali kontaktne 

oddelke 

Podatki o partnerju – univerzi, ki je nadrejena partnerju - knjižnici 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: npr. UM  

Ime: Univerza v Mariboru  

Dodatno ime:   

Ulica in št.: Slomškov trg 015  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Da  

Ident. št. za DDV/Davčna št.: SI71674705  

Nadrejeni partner:   

Vloge:   

Kontakti: Kontakti: Kontakti: 

 

Če sodelujemo s Knjižnico tehniških fakultet, ki je naš naročnik v 

medknjižnični izposoji, vpišemo med svoje partnerje članice univerze – 

fakultete, za katere knjižnica opravlja svoje storitve. Pri posamezni fakulteti 

vpišemo pri "Oznaka" priporočeno oznako,
1
 pri "Ime" naziv univerze in pri 

"Dodatno ime" naziv fakultete. Vnesemo podatke o sedežu fakultete, številko 

telefona in faksa ter e-naslov. Pri podatkih o fakulteti ne vpišemo številčne 

oznake – sigle knjižnice in identifikacijske številke za DDV ali davčne številke. 

Posamezni fakulteti določimo samo vlogo naročnika v medknjižnični izposoji 

(ne pa tudi dobavitelja v medknjižnični izposoji ali dobavitelja v nabavi).  Pri 

podatkih o kontaktih vpišemo podatke o knjižnici, ki jih je treba upoštevati na 

obrazcih pri nabavi gradiva in v medknjižnični izposoji. 

Posamezna fakulteta naj ima nadrejenega partnerja – univerzo, ki ima vpisano 

identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko. Vlog in podatkov o 

kontaktih pri univerzi ni treba določati in vpisovati. 

Priporočene oznake za vnos fakultet, za katere opravlja storitve Knjižnica 

tehniških fakultet Univerze v Mariboru, so: FS – Fakulteta za strojništvo, FG – 

Fakulteta za gradbeništvo, FERI – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo 

in informatiko, FKKT – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.  

                                                      
1
 Priporočena oznaka je tista oznaka, pod katero je partner (fakulteta) vpisan v bazi podatkov o partnerjih 

v knjižnici, ki opravlja storitve za več fakultet. Pogoj je, da knjižnica uporablja programsko opremo 

COBISS3.  
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Tabela B.2-3: Vnos podatkov o partnerju – Knjižnici tehniških fakultet, če se pojavlja kot 

naročnik v medknjižnični izposoji 

Podatki o partnerju – fakulteti (knjižnici), za katero knjižnica opravlja storitve 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka:  FS  

Ime: Univerza v Mariboru naziv univerze 

Dodatno ime: Fakulteta za strojništvo naziv fakultete 

Ulica in št.: Smetanova ulica 17  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 

Vloge: Naročnik (MI) partner se lahko pojavi tudi v 

drugih vlogah, razen v vlogi 

dobavitelja za MI ali dobavitelja 

za nabavo 

Kontakti:  Knjižnica tehniških fakultet  

Vloge:   

Kontakti:   

Podatki o partnerju – fakulteti (knjižnici), za katero knjižnica opravlja storitve 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka:  FG  

Ime: Univerza v Mariboru naziv univerze 

Dodatno ime: Fakulteta za gradbeništvo naziv fakultete 

Ulica in št.: Smetanova ulica 17  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 

Vloge: Naročnik (MI) partner se lahko pojavi tudi v 

drugih vlogah, razen v vlogi 

dobavitelja za MI ali dobavitelja 

za nabavo 

Kontakti:  Knjižnica tehniških fakultet  

Vloge:   

Kontakti:   

Podatki o partnerju – fakulteti (knjižnici), za katero knjižnica opravlja storitve 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka:  FERI  

Ime: Univerza v Mariboru naziv univerze 

Dodatno ime: Fakulteta za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko 

naziv fakultete 

Ulica in št.: Smetanova ulica 17  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 
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Vloge: Naročnik (MI) partner se lahko pojavi tudi v 

drugih vlogah, razen v vlogi 

dobavitelja za MI ali dobavitelja 

za nabavo 

Kontakti:  Knjižnica tehniških fakultet  

Vloge:   

Kontakti:   

Podatki o partnerju – fakulteti (knjižnici), za katero knjižnica opravlja storitve 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka:  FKKT  

Ime: Univerza v Mariboru naziv univerze 

Dodatno ime: Fakulteta za kemijo in kemijsko 

tehnologijo 

naziv fakultete 

Ulica in št.: Smetanova ulica 17  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 

Vloge: Naročnik (MI) partner se lahko pojavi tudi v 

drugih vlogah, razen v vlogi 

dobavitelja za MI ali dobavitelja 

za nabavo 

Kontakti:  Knjižnica tehniških fakultet  

Vloge:   

Kontakti:   

Podatki o partnerju – univerzi, ki je nadrejen partnerju – fakulteti (knjižnici) 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: npr. UM  

Ime: Univerza v Mariboru  

Dodatno ime:   

Ulica in št.: Slomškov trg 015  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Da  

Ident. št. za DDV/Davčna št.: SI71674705  

Nadrejeni partner:   

Vloge:   

Kontakti:   
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Opozorilo: 

Pri obdelavi prejetih naročil – zahtevkov za MI iz knjižnice, ki opravlja storitve 

za več fakultet, določimo v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja kot 

naročnika tisto fakulteto, ki je navedena v opombi na naročilu (če je v opombi 

na naročilu, ki smo ga prejeli iz Knjižnice tehniških fakultet, navedeno npr. _za 

FS, bomo kot naročnika določili Fakulteto za strojništvo). 

Pri obdelavi prejetih COBISS3/MI-naročil iz knjižnice, ki opravlja storitve za 

več fakultet, se podatek  o naročniku določi programsko, vendar le, če so 

podatki o knjižnici – pošiljateljici COBISS3/MI-naročila, in fakultetah, za 

katere ta knjižnica dela, shranjeni v bazi podatkov o partnerjih in če so 

fakultete shranjene pod priporočenimi oznakami. V nasprotnem primeru 

podatke o fakulteti, ki jo moramo določiti kot naročnika, razberemo iz opombe 

z zahtevka za MI. 

 

 

Opozorilo: 

Opisana priporočila veljajo za vse knjižnice, ki opravljajo storitve za več 

ustanov – članic Univerze v Mariboru. 

B.2.1.3 Miklošičeva knjižnica – FPNM 

Miklošičeva knjižnica – FPNM je enota Filozofske fakultete Univerze v 

Mariboru in opravlja storitve za tri fakultete: Filozofsko fakulteto, Pedagoško 

fakulteto ter Fakulteto za naravoslovje in matematiko.  

Če sodelujemo s knjižnico, ki opravlja storitve za več fakultet in je enota 

posamezne fakultete, vpišemo pri podatkih o partnerju pri "Oznaka" akronim 

knjižnice v sistemu COBISS.SI, pri "Ime" naziv univerze in naziv fakultete, pri 

"Dodatno ime" pa naziv knjižnice. Vnesemo podatke o sedežu knjižnice, 

številko telefona in faksa ter e-naslov. Vpišemo tudi številčno oznako – siglo 

knjižnice, določimo vloge in vpišemo podatke o kontaktih. Identifikacijske 

številke za DDV ali davčne številke ne vpišemo. Partner – knjižnica naj ima 

tudi nadrejenega partnerja – univerzo, ki ima vpisano identifikacijsko številko 

za DDV ali davčno številko. Vlog in podatkov o kontaktih pri univerzi ni treba 

določati in vpisovati.  

Med svoje partnerje vpišemo tudi fakultete – članice univerze, za katere 

knjižnica opravlja svoje storitve. Pri posamezni fakulteti vpišemo pri "Oznaka" 

priporočeno oznako, pri "Ime" naziv univerze in pri "Dodatno ime" naziv 

fakultete. Vnesemo podatke o sedežu fakultete, številko telefona in faksa ter  

e-naslov, ne vpišemo pa številčne oznake – sigle knjižnice in identifikacijske 

številke za DDV ali davčne številke. Vlog in podatkov o kontaktih pri fakulteti 

prav tako ni treba določati in vpisovati.   

Posamezna fakulteta naj ima nadrejenega partnerja – univerzo, ki ima vpisano 

identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko. Vlog in podatkov o 

kontaktih pri univerzi ni treba določati in vpisovati. 

Priporočene oznake za vnos fakultet, za katere opravlja storitve Miklošičeva 

knjižnica – FPNM Univerze v Mariboru, so: UMFF – Filozofska fakulteta, 
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UMPEF – Pedagoška fakulteta, UMFNM – Fakulteta za naravoslovje in 

matematiko.  

 

Tabela B.2-4: Vnos podatkov o partnerju – Miklošičevi knjižnici – FPNM 

Podatki o partnerju – knjižnici 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: PEFMB  

Ime: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta naziv univerze, naziv fakultete 

Dodatno ime: Miklošičeva knjižnica – FPNM naziv knjižnice 

Ulica in št.: Koroška cesta 160  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Sigla: 50317  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 

Vloge npr. Dobavitelj (MI), Naročnik (MI) partner se lahko pojavi tudi v 

drugih vlogah 

Kontakti:  npr. Medknjižnična izposoja Dk ima lahko tudi kontaktno 

osebo ali kontaktni oddelek za 

nabavo mon. in ser. publ. 

Podatki o partnerju – univerzi, ki je nadrejena partnerju - knjižnici 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: npr. UM  

Ime: Univerza v Mariboru  

Dodatno ime:   

Ulica in št.: Slomškov trg 015  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Da  

Ident. št. za DDV/Davčna št.: SI71674705  

Nadrejeni partner:   

Vloge:   

Kontakti:   

Podatki o partnerju – fakulteti, za katero knjižnica opravlja storitve 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: UMPEF  

Ime: Univerza v Mariboru naziv univerze 

Dodatno ime: Pedagoška fakulteta naziv fakultete 

Ulica in št.: Koroška cesta 160  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 

Vloge:   

Kontakti:   
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Podatki o partnerju – fakulteti, za katero knjižnica opravlja storitve 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: UMFF  

Ime: Univerza v Mariboru naziv univerze 

Dodatno ime: Filozofska fakulteta naziv fakultete 

Ulica in št.: Koroška cesta 160  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 

Vloge:   

Kontakti:   

Podatki o partnerju – fakulteti, za katero knjižnica opravlja storitve 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: UMFNM  

Ime: Univerza v Mariboru naziv univerze 

Dodatno ime: Fakulteta za naravoslovje in matematiko naziv fakultete 

Ulica in št.: Koroška cesta 160  

Poštna št.: 2000  

Kraj: Maribor  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner: npr. UM Univerza v Mariboru 

Vloge:   

Kontakti:   
 

 

 

Opozorilo: 

Pri obdelavi zahtevkov za MI, ki jih iz Miklošičeve knjižnice – FPNM 

prejmemo po e-pošti, določimo za naročnika knjižnico (partner z oznako 

PEFMB), kot plačnika pa tisto fakulteto, ki je na naročilu navedena kot 

prejemnik računa (eden od partnerjev z oznako UMFF, UMPEF ali UMFNM). 

Oznaka te fakultete je navedena  tudi v opombi na naročilu. 

Pri obdelavi prejetih COBISS3/MI-naročil iz Miklošičeve knjižnice – FPNM se 

podatka o naročniku in plačniku določita programsko, vendar le, če so podatki 

o Miklošičevi knjižnici – FPNM in fakultetah, za katere ta knjižnica opravlja 

storitve, shranjeni v bazi podatkov o partnerjih, in če so vpisani s 

priporočenimi oznakami. V nasprotnem primeru lahko podatke o knjižnici – 

pošiljateljici COBISS3/MI-naročila, ki jo moramo določiti kot naročnika, in 

ustanovi – prejemniku računa, ki jo moramo določiti kot plačnika, razberemo 

iz opombe z zahtevka za MI. 

 

 

Opozorilo: 

Opisana priporočila veljajo za vse knjižnice, ki so enote posamezne ustanove in 

opravljajo storitve za več ustanov – članic Univerze v Mariboru. 
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B.2.2 Nekatere knjižnice članic Univerze v 

Ljubljani  

B.2.2.1 Osrednja humanistična knjižnica Filozofske 

fakultete 

Če sodelujemo v postopkih medknjižnične izposoje in nabave gradiva 

(monografskih in serijskih publikacij) s knjižnico, ki opravlja storitve za eno od 

članic Univerze v Ljubljani, npr. z Osrednjo humanistično knjižnico Filozofske 

fakultete Univerze v Ljubljani, vpišemo to ustanovo med svoje partnerje. Pri 

"Oznaka" vpišemo akronim knjižnice v sistemu COBISS.SI,  pri "Ime" naziv 

univerze in pri "Dodatno ime" naziv fakultete. Vnesemo podatke o sedežu 

ustanove, številko telefona in faksa ter e-naslov. Pri podatkih o partnerju 

vpišemo tudi številčno oznako – siglo knjižnice in identifikacijsko številko za 

DDV ali davčno številko. Partnerju določimo še različne vloge, pri podatkih o 

kontaktih pa vpišemo podatke o knjižnici, ki jih je treba upoštevati na obrazcih 

pri nabavi gradiva in v medknjižnični izposoji. 

 

Tabela B.2-5: Vnos podatkov o partnerju – Osrednji humanistični knjižnici 

Podatki o partnerju 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: FFLJ  

Ime: Univerza v Ljubljani naziv univerze 

Dodatno ime: Filozofska fakulteta naziv fakultete 

Ulica in št.: Aškerčeva 2  

Poštna št.: 1000  

Kraj: Ljubljana  

Sigla: 50009  

Identif. za namene DDV: Da  

Ident. št. za DDV/Davčna št.: SI55382657  

Nadrejeni partner:   

Vloge: npr. Dobavitelj (MI), Dobavitelj (N) partner se lahko pojavi tudi v 

drugih vlogah 

Kontakti:  npr. Osrednja humanistična knjižnica  

npr. Osrednja humanistična knjižnica, 

medknjižnična izposoja 

naziv knjižnice; Dk ima lahko 

tudi druge kontaktne osebe ali 

kontaktne oddelke  
 

 

 

Opozorilo: 

Opisana priporočila veljajo za vse knjižnice, ki opravljajo storitve za 

posamezno ustanovo – članico Univerze v Ljubljani. 

  



COBISS3/Upravljanje aplikacij COBISS 

 

B.2-10 © IZUM, januar 2014 

 

B.2.2.2 Knjižnica Fakultete za elektrotehniko in 

Fakultete za računalništvo in informatiko  

Knjižnica FE in FRI Univerze v Ljubljani opravlja storitve za dve fakulteti: 

Fakulteto za elektrotehniko ter Fakulteto za računalništvo in informatiko.  

Če sodelujemo v postopkih medknjižnične izposoje in nabave gradiva 

(monografskih in serijskih publikacij) s knjižnico, ki opravlja storitve za več 

fakultet, ki imajo vsaka svojo identifikacijsko številko za DDV ali davčno 

številko, vpišemo med svoje partnerje podatke o knjižnici. Pri "Oznaka" 

vpišemo akronim knjižnice v sistemu COBISS.SI, pri "Ime" naziv univerze 

(lahko tudi nazive fakultet), pri "Dodatno ime" pa naziv knjižnice. Vnesemo 

podatke o sedežu knjižnice, številko telefona in faksa ter e-naslov. Vpišemo 

tudi številčno oznako – siglo knjižnice in podatke o kontaktih, ki jih je treba 

upoštevati na obrazcih pri nabavi gradiva in v medknjižnični izposoji. 

Identifikacijske številke za DDV ali davčne številke ne vpišemo.  

Med svoje partnerje vpišemo tudi fakultete – članice univerze, za katere 

knjižnica opravlja svoje storitve. Pri posameznem partnerju vpišemo pri 

"Oznaka" priporočeno oznako, pri "Ime" naziv univerze in pri "Dodatno ime" 

naziv fakultete. Vnesemo podatke o sedežu fakultete, številko telefona in faksa 

ter e-naslov, identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko, ne vpišemo 

pa številčne oznake – sigle knjižnice. Vlog in podatkov o kontaktih pri 

fakultetah prav tako ni treba določati in vpisovati.   

Priporočene oznake za vnos fakultet, za katere opravlja storitve Knjižnica FE in 

FRI, so: FE –Fakulteta za elektrotehniko, FRI – Fakulteta za računalništvo in 

informatiko.  

 

Tabela B.2-6: Vnos podatkov o partnerju – Knjižnici FE in FRI 

Podatki o partnerju 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: FERLJ  

Ime: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 

elektrotehniko, Fakulteta za 

računalništvo in informatiko 

naziv univerze (naziv fakultet) 

Dodatno ime: Knjižnica FE in FRI naziv knjižnice 

Ulica in št.: Tržaška cesta 25  

Poštna št.:  1000  

Kraj: Ljubljana  

Sigla: 50070  

Identif. za namene DDV: Ne  

Ident. št. za DDV/Davčna št.:  se ne vpiše 

Nadrejeni partner:   

Vloge: npr. Dobavitelj (MI), Naročnik (MI), 

Dobavitelj (N) 

partner lahko ima tudi druge 

vloge 

Kontakti:  npr. Medknjižnična izposoja partner  ima lahko tudi druge 

kontaktne osebe in kontaktne 

oddelke  
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Podatki o partnerju – fakulteti, za katero knjižnica opravlja storitve 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: FE  

Ime: Univerza v Ljubljani naziv univerze 

Dodatno ime: Fakulteta za elektrotehniko naziv fakultete 

Ulica in št.: Tržaška cesta 25  

Poštna št.: 1000  

Kraj: Ljubljana  

Identif. za namene DDV: Da  

Ident. št. za DDV/Davčna št.: SI11015489  

Nadrejeni partner:   

Vloge:   

Kontakti:   

Podatki o partnerju – fakulteti, za katero knjižnica opravlja storitve 

Atribut Vrednost atributa Opomba 

Oznaka: FRI  

Ime: Univerza v Ljubljani naziv univerze 

Dodatno ime: Fakulteta za računalništvo in informatiko naziv fakultete 

Ulica in št.: Tržaška cesta 25  

Poštna št.: 1000  

Kraj: Ljubljana  

Identif. za namene DDV: Da  

Ident. št. za DDV/Davčna št.: SI67909027  

Nadrejeni partner:   

Vloge:   

Kontakti:   
 

 

 

Opozorilo: 

Kadar od knjižnice, ki opravlja storitve za več fakultet, prejmemo po e-pošti 

zahtevek za MI, ga obdelamo tako, da določimo za naročnika knjižnico, ki je 

poslala naročilo (npr. FERLJ), kot plačnika pa tisto fakulteto, ki je na 

prejetem naročilu navedena kot prejemnik računa (npr. FE ali FRI). 

Pri obdelavi prejetih COBISS3/MI-naročil se podatka o naročniku in plačniku, 

ki določata izpis naslovnih podatkov na dobavnici in drugih dokumentih za 

naročnika, določita programsko le, če so podatki o knjižnici – pošiljateljici 

COBISS3/MI-naročila in fakultetah, za katere ta knjižnica dela, shranjeni v 

bazi podatkov o partnerjih in vpisani s priporočenimi oznakami. V nasprotnem 

primeru lahko podatka o knjižnici – pošiljateljici COBISS3/MI-naročila, ki jo 

moramo določiti kot naročnika, in fakulteti – prejemnici računa, ki jo moramo 

določiti kot plačnika, razberemo iz opombe na zahtevku za MI. 

 

 

Opozorilo: 

Opisana priporočila veljajo za vse knjižnice, ki opravljajo storitve za več 

ustanov – članic Univerze v Ljubljani. 

 

  

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdal 

 

IZUM 

Institut informacijskih znanosti 

2000 Maribor, Prešernova 17, Slovenija 

 

telefon: +386 (0)2 25 20 331 

faks: +386 (0)2 25 24 334 

e-pošta: podpora@izum.si 

spletna stran priročnika: http://e-prirocniki.izum.si/ 

Vsebina se dopolnjuje občasno. 

 

pomoč po telefonu 

od  ponedeljka do petka od 7.30 do 21.00 

ob sobotah od 7.30 do 13.00 

 +386 (0)2 25 20 333 
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